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Redactieleden Ultreia gezocht 
Iedere maand valt de nieuwsbrief Ultreia bij leden van 

het Genootschap in de virtuele brievenbus. Via deze 

nieuwsbrief blijven leden op de hoogte van het nieuws 

rond het Genootschap, het pelgrimeren in Nederland 

en de Camino naar Santiago. Voor de voortzetting 

hiervan is de Werkgroep Ultreia op zoek naar nieuwe 

redactieleden.  

 

Taken en uitdagingen 

In het verleden is de Ultreia vaak vormgegeven door 

een eenmansredactie. De werkgroep wil graag 

uitbreiden naar een (klein) redactieteam, bestaande uit 

in ieder geval een hoofdredacteur en een secretaris, 

eventueel aangevuld met een algemeen redactielid. 

Zodoende worden de taken verdeeld en is er een 

vangnet wanneer een redactielid bijvoorbeeld de 

rugzak ophijst en richting Santiago vertrekt. Elk van 

deze functies staat open voor sollicitaties. 

 

Deze nieuwe redactie staat voor de uitdaging om na te 

denken over de toekomst van de nieuwsbrief. De 

Ultreia heeft in de afgelopen jaren bewezen dat het 

een effectief en veel gelezen medium is, maar qua 

opzet en insteek is er ruimte voor modernisering en 

creativiteit. 

 

Ben jij die creatieve redacteur die goed op de hoogte is 

(of wil zijn) van al het nieuws rond de Camino? Stuur 

dan een berichtje naar ultreia@santiago.nl Wij 

nodigen je dan graag uit om in de derde week van 

januari op gesprek te komen. 

 

Namens de Werkgroep Ultreia 

 

 

 

mailto:ultreia@santiago.nl


Voorjaar 2019  

Geschiedenis, Kunst en Cultuur van de Camino 
Ieder jaar organiseert de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur een aantal activiteiten 

rond de geschiedenis, kunst en cultuur van het pelgrimeren. In het voorjaar van 2019 

staan de volgende activiteiten gepland: 

 

Lezingencyclus 

Eind januari begint de lezingcyclus met de titel ‘De belevingswereld van de pelgrim 

door de eeuwen heen; sporen in kunst en architectuur’:  

 

“Het pelgrimeren heeft door de eeuwen heen sporen nagelaten. Ze vertellen over 

andere tijden, over de pelgrim van toen, over z’n gedachten en beweegreden. Ze 

vertellen ook over de smaak van weleer: hoe bouwmeesters, schrijnwerkers, 

schriftstellers en muzikanten, naar de geest van hun tijd, daar uiting aan gaven. 

Wie er oog voor heeft, herkent ze in relieken en devotionalia, in manuscripten en 

reisverslagen, in het landschap en de infrastructuur van wegen en bruggen, in de 

architectuur en decoratie van kerken, kloosters en hospitalen. Ze vertellen iets over de 

veranderende beweegredenen van de pelgrim. In een vijftal lezingen belichten 

gerenommeerde sprekers aan de hand van casuïstiek uit verschillende stijlperiodes, de 

sporen van de pelgrim in beeld en kunst langs de Camino.” 

 

De lezingen vinden plaats op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het Instituto 

Cervantes, Domplein 3 in Utrecht. Aanmelden en vooraf betalen via de website  is 

verplicht. Meer informatie is hier te vinden. 

  

Buitendag 

In aansluiting op de lezingencyclus wordt, in samenwerking met de Regio Noord-

Holland benoorden het IJ, in het benedictijnerklooster Egmond een buitendag 

georganiseerd onder de titel ‘In het spoor van de benedictijnen - ervaren van 

gastvrijheid en natuur.’ Meer informatie is hier te vinden.  

 

Cursus 

Tot slot biedt de werkgroep een cursus van drie avonden ‘Inleiding geschiedenis, kunst 

en cultuur van de Camino Francés’. In deze cursus gaan wij in op vragen en thema’s 

rondom het ontstaan, de geschiedenis, de kunst en de cultuur van de Camino 

Francés. Er is aandacht voor de belangrijkste kunststijlen langs de Camino én voor 

oude verhalen en legenden. De behandelde stof wordt met beeldmateriaal toegelicht. 

Er wordt stilgestaan bij beeldbepalende kerken, kloosters, steden, dorpen en andere 

wetenswaardigheden langs de Camino. Deze cursus kan in samenwerking met uw 

regiocommissie georganiseerd worden in uw regio. Meer informatie is hier te vinden.  

 

Bekijk voor programma’s en praktische informatie de website van de Werkgroep 

Geschiedenis en Cultuur. 

 

Van de Werkgroep Geschiedenis en Cultuur 

 

https://www.santiago.nl/GenC-Lezingen
https://www.santiago.nl/sites/default/files/werkgroepen/geschiedenis/Buitendag/Buitendag%206%20april.pdf
https://www.santiago.nl/GenC-Cursus
https://www.santiago.nl/GenC-Home
https://www.santiago.nl/GenC-Home


Sluit je aan bij de werkgroep Website & ICT 

Santiago.nl: een uitdaging! 
De werkgroep website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is druk bezig 

met de vernieuwing van www.santiago.nl. Daarnaast is er voor het draaiend houden 

van de huidige website ook nog meer dan genoeg te doen. Daarom is de werkgroep op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers om die werkzaamheden te helpen uitvoeren.  

 

De huidige website is een 'Content-Management'-systeem. Dat wil zeggen, de vorm 

ligt vast, alles wat geprogrammeerd moet worden is geprogrammeerd en het enige dat 

de webredacteurs hoeven te doen is het op de website plaatsen van de teksten en 

(vooral) plaatjes op de pagina's. En, ja, het is natuurlijk wel wat ingewikkelder dan dat, 

er zit nog een heleboel techniek achter. Daarvoor heeft de werkgroep aan de ene kant 

de meer technisch geschoolde vrijwilligers, terwijl het grootste deel van de techniek 

uitbesteed is aan een professioneel bedrijf dat de website voor het Genootschap 

beheert. Zij zijn de experts die verstand hebben van het huidige content-management 

systeem. 

 

Waar zijn we naar op zoek? 

Omdat er werk ligt op zoveel verschillende terreinen op dit gebied, is er voor mensen 

met interesse in het pelgrimeren naar Santiago de Compostela én belangstelling voor 

het werk met een website bij ons vast een plek te vinden. 

 

• Heb je ervaring met het werken met een tekstverwerker: een webredacteur heeft 

de beschikking over een tekstverwerker om de pagina's te vullen. Let op: het gaat 

niet altijd zo gemakkelijk als in MS Word, en dat is soms een uitdaging, maar er 

zijn altijd meer ervaren webredacteurs die je op weg kunnen helpen. 

• Ben je een ICT-er en denk je: "dat lijkt me wel wat", dan is er, behalve het 

'gewone' webredacteurschap ook nog genoeg te doen. Voor de contacten met onze 

website-beheerders is het vaak gemakkelijk als je een beetje 'dezelfde taal spreekt' 

• Heb je gevoel voor lay-out, een mening over website-ontwerp, weet je wat er 

verwacht mag worden van een moderne website -de huidige website is nog maar 

vijf jaar oud en nu al toe aan modernisering- dan is dit een mooie taak voor jou. 

• Denk je soms: "Die pagina is niet echt bijgewerkt"? Wat let je, sluit je bij ons aan 

en werk die pagina bij. 

 

Kortom: De website www.santiago.nl wacht op jou! Ben je geïnteresseerd? Heb je 

vragen? Neem contact op met Han Pronker via webmaster@santiago.nl. 
 

Van de Werkgroep Website & ICT 

 

http://www.santiago.nl/
mailto:webmaster@santiago.nl


Nieuws uit de webwinkel 
In de webwinkel van het Genootschap zijn sinds kort twee nieuwe uitgaven 

verkrijgbaar. 
 

Het Geheim van de Schelp, 2e druk 

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum 

verscheen van de hand van Joop van der Meulen 

het boekje “Het geheim van de schelp”. Deze 

bundel spreuken, gedachten en gedichten kan 

worden beschouwd als geestelijk voer voor 

onderweg.  

 

De eerste druk is in de loop van het jaar volledig 

uitverkocht. Omdat de vraag naar deze bundel niet 

stopte is nu een tweede druk uitgebracht. Deze 

heeft om financiële redenen niet meer de vorm 

van een ‘dwarsligger’. De nieuwe uitgave heeft 

vrijwel hetzelfde formaat als de oranje routegidsen 

van Outdoor (Der Weg ist das Ziel) of de groene 

gidsjes van Elmar’ Rother. 

 

Ledenprijs: € 7,50 

Niet-leden: € 10,00 
 

Camino Francés 

Een praktische en mystieke handleiding voor de 

moderne, hedendaagse pelgrim van de hand van 

de auteur van o.a.de Camino Portugués. 

 

In 33 etappes beschrijft hij de tocht van St. Jean-

Pied-de-Port naar Santiago de Compostela, 

geïllustreerd met duidelijke kaarten. Per etappe 

wordt het hoogteprofiel weergegeven. Alle 

pelgrimsherbergen en andere 

onderdakmogelijkheden worden weergegeven. De 

gids bevat plattegronden van 15 grotere plaatsen 

die de pelgrim passeert. Ook de geschiedenis en 

legendes komen ruim aan bod. 

 

Deze uitgebreide, rijk geïllustreerde, en toch 

handzame gids voor de Camino Francés is 

weliswaar in het Engels, maar evengoed zeer 

bruikbaar voor degene die deze taal minder goed 

beheerst 

 

Alleen door leden te bestellen: € 21,00 

 

https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/125
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/125
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/194


Een bijzondere verrassing  

Bijeenkomst Hospitaleren Roncesvalles 
Op zaterdag 24 november was de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst voor hospitaleros  

die zich inzetten voor de herberg van Roncesvalles. Ruim 110 hospitaleros keken er 

terug op een vruchtbaar seizoen, waarin 42500 (!) vermoeide pelgrims zo goed 

mogelijk zijn opgevangen en te slapen gelegd. 

 

Verrassing voor de hospitaleros was de aanwezigheid van een 

aantal speciale gasten uit Roncesvalles: Prior Don Bibiano, Don 

Valentin en Marisol. Marisol, die goed bekend is onder de 

hospitaleros omdat zij de inschrijvingen onder haar hoede heeft, 

had voor alle vrijwilligers een hartje gemaakt dat in 

dankbaarheid werd opgespeld.  
 

Bezoek uit Spanje 

In de 16 jaar dat Nederlandse vrijwilligers van het Genootschap meedraaien met de 

herberg in Roncesvalles zijn zij altijd goed verzorgd door La Colegiata. Het werd 

daarom tijd voor een tegenbezoek. Naast de ontmoeting met de hospitaleros, hebben 

onze Spaanse gasten een goede indruk kunnen krijgen van de organisatie van het 

Nederlandse Genootschap en van Nederland.  

 

Zo was er een dagje Amsterdam gepland, waar onze Spaanse gasten genoten van een 

rondvaart door de grachten, een wandeling langs de Dam, de Kalverstraat en het 

begijnhofje met schuilkerk, en een multiculturele lunch op de Albert Cuypmarkt. De 

evaluatie op zaterdag in Driebergen was echter het hoogtepunt van het bezoek. Warme 

omhelzingen met de vele hospitaleros, gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen 

uit te wisselen. Met het aansluitend buffet en Café Saint-Jacques werd het bezoek 

waardig afgesloten. 

 
De Spaanse gasten vertrokken op zondag moe en voldaan naar Roncesvalles. 

Benadrukt werd dat ze blij zijn met onze inspanningen voor Roncesvalles en hopen dat 

ze nog lange tijd op onze bijdrage kunnen rekenen.  

 

Helmut Brouwer, namens de Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles  

 



Cursus Hospitaleren in het Buurse 
 

“Ruhe, ruhe, Ferdinand!” - Tegen dovemansoren, want de hond trekt de forse Duitse 

pelgrim letterlijk over de drempel. Direct begint hij te blaffen en als zijn baasje voor 

de receptie staat legt hij zijn poten erop. De beide hospitaleros kijken elkaar aan. 

“Pelgrim met hond, wat doen we?” Terwijl de hond blaft en onrustig rondloopt 

probeert de man met een gidsje in zijn hand aan te tonen dat honden in deze 

“Albergue El Perro” zijn toegestaan. De hospitaleros blijven kalm, ook als de hond op 

hun schoot springt. “Honden zijn niet toegestaan op de slaapzalen, maar we hebben 

buiten een bench”, zegt de één inventief in haar beste Duits. “We brengen u even naar 

de tuin en handelen dan de inschrijving af”. Het publiek heeft inmiddels de slappe 

lach gekregen, maar zijn vol lof over de hospitaleros. Ze krijgen een warm applaus. 

 

Deze casus was onderdeel van het uitgebreide programma dat de 16 deelnemers aan de 

cursus Hospitaleren kregen aangeboden in het weekend van 26-28 oktober. Dat 

programma ging over de verschillende taken van de hospitalero en natuurlijk over de 

vraag: hoe kom ik aan een herberg? Op zaterdag werden we bijgestaan door de 

Werkgroep Spiritualiteit die een workshop en een meditatieve wandeling verzorgde.  

 

Voor het eerst organiseerde de Werkgroep Hospitaleren Overige Herbergen een 

driedaagse cursus naar het voorbeeld van Spaanse, Duitse, Italiaanse en Canadese 

Genootschappen. En met succes! De deelnemers spraken bij een korte evaluatie 

lovende woorden uit, waar we als werkgroep verlegen van werden. Het NIVON-huis 

in Buurse bleek een uitstekende accommodatie in een prachtige met herfstkleuren 

verzadigde omgeving. Kortom: voor herhaling vatbaar!  

 

Wil je ook hospitaleren en een cursus volgen? We hebben het NIVON huis in Buurse 

weer besproken voor 15 - 17 november 2019. 

 

Van de Werkgroep Hospitaleren overige Herbergen 

 



Fries-Groningse Fietsdriedaagse 
Wilt u ervaring opdoen met pelgrimeren op de fiets? Wij bieden de gelegenheid om 

het weekend van 10 tot en met 12 mei mee te doen aan een driedaagse fietstocht. Deze 

begint in Sint Jacobiparochie en voert langs prachtige plaatsjes naar het Overijsselse 

Hasselt, de finish van de Jacobsweg uit Sint Jacobiparochie en Uithuizen. De tweede 

dag fietst u door de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland naar het Groningse 

Uithuizen, de startplaats van de Jacobsweg in Groningen. Op de derde dag rijdt u weer 

terug naar Sint Jacobiparochie. De dagafstanden bedragen rond de 100 kilometer.  

 

Deze tocht is opgezet voor toekomstige en 

oud-Santiagopelgrims op de fiets, maar 

iedereen die lange afstanden wil gaan 

fietsen over meerdere dagen is ook 

welkom. 

 

Inlichtingen en aanmeldingen bij Marten 

Visser: kortmorn5@hetnet.nl of tel. 06 29 

56 88 93. De inschrijvingskosten bedragen 

15 euro (eten en slapen voor eigen 

rekening).  

 

Geef u op voor 1 april 2019 onder vermelding van naam/adres/postcode/woonplaats en 

06-nummer. Betaling op bankrekeningnummer NL04 SNSB 0935 5348 22 t.n.v. 

Santiago aan het Wad onder vermelding van F3D 2019. Begin april 2019 ontvangt u 

het routeboekje met verdere informatie.  

 

Van de Fietswerkgroep Santiago aan het Wad  

 

Pelgrimeren op TV 

Te gast bij l’Esprit du Chemin 
 

Arno Cuppen en Huberta Wiertsema runnen 

samen met een wisselende groep vrijwilligers 

de pelgrimsherberg l’Esprit du Chemin in 

Frankrijk. Rond het 15-jarig jubileum van de 

herberg heeft de KRO/NCRV een 

documentaire gemaakt. Dit keer geen "ik 

vertrek"-verhaal, of een portret van een 

pelgrim; juist de toevalligheid van allerlei 

ontmoetingen en verhalen die zomaar in een 

weekend samenvallen (en die wij als pelgrims 

zo goed kennen) worden op prachtig wijze in 

beeld gebracht.  

 

De uitzending is hier terug te zien.  

 

mailto:kortmorn5@hetnet.nl
https://www.kro-ncrv.nl/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2018/herberg-voor-pelgrims


Als pelgrim door de provincie 
 
In het programma Mijn Pelgrimspad loopt Annemiek Schrijver 

in de voetsporen van Bartholomeus door Nederlandse  

provincies op zoek naar religieus erfgoed. In de uitzending van 

11 december was zij o.a. te gast bij Wiep en Durkje Koehoorn, 

leden van het Genootschap die vorig jaar in hun nieuwe huis in 

het Friese Feinsum een pelgrimsonderkomen hebben gebouwd.  

 

Het huis ligt direct aan het Jabikspaad: het Friese pelgrimspad 

van de Waddenzee naar Santiago de Compostela. Annemiek 

Schrijver bezocht ook de Sint-Vituskerk en het voormalige 

klooster Mariëngaarde in de omgeving.  

 

De uitzending is hier terug te zien.  

 
  
 

 

Wat houdt het bestuur bezig? 

Berichten uit het bestuur 

 
 

Uitbreiding van het bestuur 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur vacatures uitgezet voor nieuwe leden. Na een 

reeks gesprekken zijn er nu drie aspirant-leden aangewezen die een half jaar meelopen 

met het bestuur: Julie Mercks, Jos Henderik en Hans Goeman. De komende maanden 

zullen we ondervinden hoe de samenwerking bevalt. Wanneer alle partijen enthousiast 

zijn, worden de aspirant-leden tijdens een Algemene Ledenvergadering voorgedragen 

aan de leden. 
 

   
Julie Merks                          Jos Henderik             Hans Goeman 

 

 
 

 

https://www.npostart.nl/mijn-pelgrimspad/11-12-2018/KN_1702739


Colofon 
Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie 

en nieuws zie de website van het Genootschap: www.santiago.nl. Nieuwtjes en activiteiten 

van het Genootschap vind je ook op onze facebookpagina. Tips en ervaringen met andere 

pelgrims uitwisselen kan als je lid wordt van onze facebookgroep. 

 

Redactie:   Suzanne van der Beek   

Verzending:  Han Lasance 

 

Aanwijzingen voor de auteur 

Ultreia wil attenderen op allerlei aan de camino gerelateerde zaken en 

streeft naar korte berichten. Kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte 

tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, vetgedrukt, 

onderstreept of met kaders. Met een foto of illustratie bij het artikel zijn we 

ook altijd blij. Kopij kan gestuurd worden naar ultreia@santiago.nl.  

 

Activiteiten van derden 

In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia 

betekent echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan. 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/genootschap/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/
mailto:ultreia@santiago.nl

